
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

SUTRICON Żel na blizny silikonowy 15ml
 

Cena: 37,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Kosmetyk

PRODUCENT:  VERCO 

Odrowąża 15 , Warszawa

ILOŚĆ:  15 ml

 

Sutricon na blizny, silikonowy żel do pielęgnacji blizn, 15 ml

 

ZASTOSOWANIE:

Sutricon żel przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji:

blizn pooperacyjnych,

blizn poparzeniowych,

blizn pourazowych,

blizn przerostowych i keloidów (bliznowców),
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blizn potrądzikowych,

rozstępów

Żel silikonowy Sutricon najlepiej sprawdzi się na wszystkich ruchomych powierzchniach ciała i twarzy.

 

Sutricon żel

Pomaga poprawić wygląd zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn.

Żel pozostawia efekt matowego wykończenia, co jest szczególnie ważne w okolicach twarzy.

Skóra staje się jedwabiście gładka w dotyku już od momentu aplikacji.

Po szybkim wyschnięciu żel tworzy na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę, która utrzymuje odpowiedni stopień
nawilżenia skóry i chroni bliznę przed czynnikami zewnętrznymi.

Regularne stosowanie żelu silikonowego pomaga poprawić wygląd zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn.

Regularne stosowanie żelu silikonowego Sutricon na powierzchnię blizny wspomaga jej zmniejszenie, rozjaśnienie oraz wygładzenie.

Dodatkowo pomaga w leczeniu blizn oraz zmniejsza ryzyko powstawania bliznowców i blizn przerostowych.

Najlepsze efekty pielęgnacji uzyskuje się poprzez aplikację żelu Sutricon połączoną z masażem blizny.

Zalety żelu silikonowego Sutricon

Wygodny w stosowaniu na blizny na odkrytych częściach ciała i przy małych bliznach pozabiegowych

Zawiera wysokiej jakości silikon farmaceutyczny

Nie pozostawia tłustego filmu - formuła non-oily

Skóra staje się matowa i jedwabiście gładka w dotyku (efekt silky)

Przezroczysty, bezwonny, hipoalergiczny

Dzięki matowej formule jest idealny pod makijaż

Składniki

Polisiloksany

Dwutlenek krzemu

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Zaleca się aplikację żelu SUTRICON® połączoną z masażem blizny.

Aby osiągnąć zadowalające efekty, należy stosować preparat regularnie i postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Długość stosowania jest indywidualna i zależy od wielu czynników, m. in. wielkości i rodzaju blizny, wieku czy uwarunkowań
genetycznych.

Stosowanie produktu Sutricon żel powinno się rozpocząć jak najszybciej po zagojeniu rany lub zdjęciu szwów.
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Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 minuty.

Rozcierać bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców.

Zaleca się stosować preparat minimum dwa razy dziennie.

 

SKŁAD: wg INCI

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Silica.
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